APSTIPRINĀTS
ar valsts a/s ”Latvijas dzelzceļš”
Valdes 01.08.2008 lēmumu Nr. 22/218

Privātvagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtība
1.Lietotie termini
LDZ – valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”;
VTAP – LDZ vagonu tehniskās apskates punkts;
Vagona īpašnieks (īpašnieks) – juridiska vai fiziska persona, kurai pieder īpašuma tiesības uz
kravas vagonu;
Vagonu kopējais parks – Dzelzceļa administrācijām (dzelzceļiem) piederošo vagonu kopums, kas
tiek izmantots saskaņā ar starpvaldību 12.03.1993. noslēgtās Vienošanās “Par kravas vagonu un
konteineru kopīgu izmantošanu” noteikumiem;
Padome - Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padome (Maskava), kas izveidota,
pamatojoties uz 14.02.1992. Starpvaldību vienošanos par NVS valstu dzelzceļu darbību
koordinējošām institūcijām;
Direkcija - Padomes izpildinstitūcija;
Dzelzceļa administrācija (dzelzceļš) - Padomes vai OSŽD ietvaros Sadraudzības dalībvalstu
dzelzceļu noslēgto nolīgumu un citu dokumentu slēdzējpuse;
Noteikumi - 20.06.2001. Padomes 29.sēdē apstiprinātie “Privāto kravas vagonu ekspluatācijas un
uzskaites noteikumi”;
Albūms - 20.06.2001. Padomes 29.sēdē apstiprinātais Albūms “Par zīmēm un uzrakstiem uz kravas
vagoniem”;
Privātvagons – kravas vagons, kas nav iekļauts vagonu kopējā parkā Noteikumu izpratnē, bet
kuram ir atļauta kustība kopējā publiski izmantojamā dzelzceļu tīklā, un kura reģistrācijas numurs
sākas ar ciparu “5”;
ADB – Dzelzceļu administrāciju Informatīvā skaitļošanas centra privātvagonu uzskaites
automatizētā datu bāze;
SMGS – Nolīgums par starptautisko kravu satiksmi, kas noslēgts 01.11.1951. Starptautiskajā
dzelzceļu sadarbības organizācijā (OSŽD) un apstiprināts ar LR MP 19.01.1993. lēmumu Nr. 30.
2.Visparīgie noteikumi
2.1.Privātvagonu reģistrēšanas un to uzskaites kārtība (turpmāk – Kārtība) regulē kravas
vagonu, kas nav iekļauti vagonu kopēja parkā, reģistrēšanu un uzskaiti, lai saņemtu šim vagonam
privātvagona statusu un, tādējādi, kursēšanas atļauju NVS dalībvalstu, Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas kopējā publiski izmantojamā dzelzceļu tīklā.
2.2.Kārtība ir izstrādāta, pamatojoties uz:
- SMGS 10.pielikuma ”Noteikumi privāto kravas vagonu un dzelzceļam piederošu, tā
iznomāto vagonu pārvadāšanai”;
- 20.06.2001. Padomes 29.sēdē apstiprinātajiem “Privāto kravas vagonu ekspluatācijas un
uzskaites noteikumiem”;
- 22.03.2002. Padomes dzelzceļa administrāciju pilnvaroto vagonu saimniecību speciālistu
sēdē apstiprināto “Nolikumu par to dalībvalstu kravas un refrižeratoru vagonu izmantošanas laika
pagarināšanu, kas noslēguši vienošanos par kravas un refrižeratoru vagonu kopīgu izmantošanu
starptautiskajā satiksmē”;
- LR MK 27.04.1999. noteikumiem Nr. 148 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas
noteikumi”;
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- 05.04.1996. Padomes 15.sēdes lēmuma “Citu valstu īpašuma kravas vagonu
ekspluatācijas, uzskaites un lietošanas norēķinu noteikumu” prasībām.
2.3.LDZ par maksu, kuru apstiprina LDZ Valde, veic vagonu reģistrēšanas apkalpošanu,
pamatojoties uz līgumu par privātvagona reģistrēšanu un uzskaiti.
2.4.Privātvagonu reģistrēšanas apkalpošana ietver:
2.4.1.vagona pirmējo reģistrēšanu;
2.4.2.vagona pārreģistrēšanu;
2.4.3.vagona izmantošanas laika pagarināšanas reģistrēšanu;
2.4.4.vagona modernizācijas reģistrēšanu;
2.4.5.vagona nodošanas nomā (patapinājumā) un nomas (patapinājuma) izbeigšanas
reģistrēšanu;
2.4.6.izmaiņas ADB vagona pieraksta stacijas maiņas gadījumā;
2.4.7.izmaiņas ADB īpašnieka nosaukuma vai tā rekvizītu maiņas gadījumā;
2.4.8.vagona noņemšanu no uzskaites;
2.4.9.vagona meklēšanu un pretenziju par vagona vai tā daļu nozaudēšanas, bojāšanas
regulēšanu ar pārvadātājiem.
2.5.Līguma par privātvagona reģistrēšanu un uzskaiti projekta sagatavošanai vagona
Īpašnieks iesniedz LDZ pieteikumu (1.pielikums), pievienojot tam šajā pielikumā norādītos
dokumentus.
2.6. Vienlaicīgi ar līgumu par privātvagona reģistrēšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu vilcienu
kustības drošību LDZ, Īpašnieks slēdz līgumu par vagona kārtējā atkabes remontu.
2.7.Vagonu īpašnieks ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un to saturu, ka arī par iesniegto
ziņu ticamību. Visu iesniegto dokumentu kopiju pareizību Īpašnieks apliecina ar savu parakstu un
zīmogu.
2.8.LDZ sagatavo līgumu par privātvagona reģistrēšanu un uzskaiti un līgumu par vagona
kārtējās atkabes remontu, paraksta to divus eksemplārus un iesniedz tos parakstīšanai Īpašniekam.
2.9.Īpašnieks nogādā atpakaļ LDZ parakstītā līguma par privātvagona reģistrēšanu un
uzskaiti un līguma par vagona kārtējās atkabes remontu otro eksemplāru 30 kalendāro dienu laikā,
skaitot datuma, kad līgumu parakstījis LDz. Ja līgumu otrais eksemplārs netiek iesniegts LDZ šī
punktā norādītājā termiņā, LDZ piedāvājums zaudē spēku un līgumi uzskatāmi par nenoslēgtiem.
2.10.Vagona reģistrēšanu LDZ veic pēc līguma par privātvagona reģistrēšanu un uzskaiti
un līguma par vagona kārtējās atkabes remontu noslēgšanas, kā arī maksas par vagona pirmējo
reģistrēšanu pārskaitīšanas LDZ kontā. Maksas samaksu apliecinošs dokuments iesniedzams LDz
vienlaicīgi ar attiecīgo pieteikumu.
2.11. Kārtības 2.4.1.-2.4.8.punktā noteiktās darbības LDZ veic 14 kalendāro dienu laikā,
skaitot no Īpašnieka pieteikuma saņemšanas datuma, bet 2.4.9.punktā minētās darbības – saskaņā ar
SMGS noteikto kārtību.
3.Vagona pirmējā reģistrēšana.
3.1.Īpašnieks iesniedz pieteikumu par vagona pirmējo reģistrēšanu (2.pielikums), tam
pievienojot šajā pielikumā norādītos dokumentus.
3.2.Pēc vagona reģistrēšanas LDZ paziņo Īpašniekam vagona numuru. Pērkot vai pārdodot
privātvagonu, kuram jau piešķirts numurs ar astoņām zīmēm un tas sākas ar ciparu “5”, vagonam
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saglabājas iepriekš piešķirtais numurs. Jaunuzbūvētam vagonam tā numurs ar astoņām zīmēm, kurš
sākas ar ciparu “5”, tiek piešķirts pēc tā pirmējās reģistrēšanas ADB.
3.3.Pēc Kārtības 3.2.punktā noteiktās informācijas saņemšanas Īpašnieks par saviem
līdzekļiem uz vagona uzzīmē piešķirto numuru un noteiktos trafaretus saskaņā ar Noteikumu un
Albuma prasībām, un kopā ar pieraksta stacijas un VTAP priekšnieku sastāda vagona
pārnumurēšanas aktu VU-12 (11.pielikums), kura vienu eksemplāru VTAP priekšnieks iesniedz
LDZ Tehniskās vadības direkcijas Ritošā sastāva daļā.
3.4. Pēc VU-12 akta saņemšanas, LDZ noteiktajā kārtībā dod telegrammu par atļauju izlaist
vagonu kopējā publiski izmantojamā dzelzceļu tīklā.
4.Vagona pārreģistrēšana.
4.1.Pārreģistrēšana tiek veikta pēc katriem trīs gadiem, skaitot no vagona pirmējas
reģistrēšanas.
4.2.Īpašnieks iesniedz LDZ pieteikumu par vagona pārreģistrēšanu (5.pielikums), tam
pievienojot šajā pielikumā norādītos dokumentus.
5.Vagona izmantošanas laika pagarināšanas reģistrēšana.
5.1. Ja Īpašnieks vēlas vagonu izmantot pēc sākotnēji noteiktā vagona izmantošanas laika
izbeigšanās, Īpašnieks savlaicīgi iesniedz LDZ pieteikumu par atļauju veikt vagona izmantošanas
laika pagarināšanu (6.pielikums).
5.2.LDZ izskata pieteikumu, pārbauda pieteikumā norādītas ziņas un iesniedz atļauju vai
noraida pieteikumu, norādot noraidīšanas iemeslus. Īpašniekam ir tiesības atkārtoti iesniegt
pieteikumu, novēršot norādītos trūkumus.
5.3.Pirms remonta darbu uzsākšanas, Īpašnieks vai tehniskās diagnosticēšanas neatkarīgā
institūcija iesniedz LDZ saskaņošanai tehnisko lēmumu var vagona izmantošanas laika
pagarināšanu.
5.4.Pēc vagona remonta darbu pabeigšanas, Īpašnieks iesniedz LDZ pieteikumu par vagona
izmantošanas laika pagarināšanu (7.pielikums), tam pievienojot šajā pielikumā norādītos
dokumentus.
5.5.LDZ, pamatojoties uz Īpašnieka pieteikumu, veic vagona izmantošanas laika
pagarināšanas reģistrēšanu ADB.
6.Vagona modernizēšanas reģistrēšana.
6.1.Īpašnieks iesniedz LDZ pieteikumu vagona modernizēšanas atļaujas saņemšanai
(8.pielikumā).
6.2. LDZ izskata pieteikumu, pārbauda pieteikumā norādītas ziņas un iesniedz atļauju vai
noraida pieteikumu, norādot noraidīšanas iemeslus. Īpašniekam ir tiesības atkārtoti iesniegt
pieteikumu, novēršot norādītos trūkumus.
6.3. Pēc vagona modernizēšanas atļaujas saņemšanas Īpašnieks veic vagona modernizāciju.
6.4.Pēc vagona modernizēšanas darbu pabeigšanas Īpašnieks iesniedz LDZ pieteikumu par
vagona modernizācijas reģistrēšanu (9.pielikumā).
6.5.LDZ izskata pieteikumu un sniedz atbildi, norādot jauno numuru modernizētajam
vagonam.
6.6.Pēc LDZ atbildes saņemšanas Īpašnieks:
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6.6.1.par saviem līdzekļiem uz vagona uzzīmē piešķirto numuru un noteiktos trafaretus
saskaņā ar Noteikumu un Albuma prasībām un kopā ar vagonu pieraksta stacijas un VTAP
priekšnieku sastāda vagona pārnumurēšanas aktu VU-12 (11.pielikums), kura vienu eksemplāru
VTAP priekšnieks iesniedz LDZ Tehniskās vadības direkcijas Ritošā sastāva daļā
6.6.2. iesniedz LDZ vagona jaunās tehniskās pases VU-4M (3.pielikums) apliecinātu
kopiju.
7. Vagona nodošanas nomā (patapinājumā) un nomas (patapinājuma) izbeigšanas
reģistrēšana.
7.1.Ja privātvagons tiek nodots nomā vai patapinājumā, tā Īpašnieks 3 (trīs) darba dienu
laikā, skaitot no attiecīgā fakta spēkā stāšanās, iesniedz LDZ pieteikumu. Pieteikumā norāda vagona
numuru, informāciju par vagona nomas (patapinājuma) termiņu, nomnieka un pagaidu pieraksta
stacijas nosaukumus un to sešzīmju kodu un pievieno attiecīga līguma un vagona pieņemšanas
(nodošanas) akta kopiju.
7.2.Ja vagona nomas (patapinājuma) līgums tiek pagarināts, Īpašnieks iesniedz LDZ
pieteikumu, norādot vagona numuru, informāciju par vagona nomas (patapinājuma) termiņu, un
tam pievieno attiecīgās vienošanās kopiju.
7.3.Pēc līgumattiecību izbeigšanas un vagona atgriešanas Īpašnieka rīcībā Īpašnieks iesniedz
LDZ pieteikumu, norādot vagona numuru un datumu, ar kuru vagons tiek nosūtīts atpakaļ Īpašnieka
rīcībā, kā arī vagona pieņemšanas (nodošanas) aktu.
8.Vagona pieraksta stacijas nomaiņas reģistrācija.
8.1.Īpašnieks iesniedz LDZ pieteikumu, norādot pieraksta stacijas nomaiņas iemeslu.
Pieteikumam pievieno:
8.1.1.pieraksta stacijas nomaiņas iemeslu apstiprinošus dokumentus;
8.1.2. kravas vagona tehniskā stāvokļa apskates akta (4.pielikums) oriģinālu.
8.2.LDZ izskata pieteikumu, veic grozījumus ADB un informē par to Īpašnieku.
8.3.Pēc LDZ informācijas saņemšanas Īpašnieks par saviem līdzekļiem uz vagona nomaina
noteiktos trafaretus saskaņā ar Noteikumu un Albuma prasībām.
9.Īpašnieka nosaukuma vai tā rekvizītu nomaiņas reģistrācija ADB.
9.1.Īpašnieks 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no attiecīgā fakta spēkā stāšanās, iesniedz
LDZ pieteikumu par nosaukuma vai rekvizītu nomaiņas reģistrāciju ADB un tam pievieno šādus
dokumentus:
9.1.1.nosaukuma vai rekvizītu maiņu apliecinošu dokumentu ;
9.1.2. kravas vagona tehniskā stāvokļa apskates akta (4.pielikums) oriģinālu.
9.2.LDZ izskata pieteikumu, veic izmaiņas ADB un informē par to Īpašnieku.
9.3.Pēc LDZ informācijas saņemšanas Īpašnieks par saviem līdzekļiem uz vagona nomaina
noteiktos trafaretus saskaņā Noteikumu un Albuma prasībām. Trafaretu uzzīmēšanu apstiprina
pieraksta stacijas pārstāvis vagonu saimniecības darbinieks, sastādot vispārējās formas aktu KU-23.
10.Vagona noņemšana no uzskaites.
10.1.Vagona izslēgšanas no inventāra vai atsavināšanas gadījumā, Īpašnieks 3 (trīs) darba
dienu laikā, skaitot no attiecīgā fakta spēkā stāšanās, iesniedz LDZ pieteikumu par vagona
noņemšanu no uzskaites, norādot iemeslu.
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10.2.Ja vagons tiek izslēgts no inventāra, Īpašnieks iesniedz LDZ pieteikumu par vagona
noņemšanu no uzskaites (10.pielikums), pievienojot tam šajā pielikumā norādītos dokumentus.
10.3. Ja vagons tiek pārdots, Īpašnieks iesniedz LDZ pieteikumu, kurā norāda vagona
numuru, tā pircēju un tam pievieno šādus dokumentus:
10.3.1.pirkšanas-pārdošanas līguma apliecinātu kopiju;
10.3.2.vagona pieņemšanas-nodošanas akta apliecinātu kopiju.
10.4. LDZ izskata pieteikumu, veic izmaiņas ADB un informē par to Īpašnieku.
11. Vagona meklēšana. Pretenziju regulēšana.
11.1.Vagona meklēšana un pretenziju (Īpašnieka pretenzijas dzelzceļa administrācijām par
zaudējumu, kas tiek nodarīti sakarā ar vagona vai tā daļu nozaudēšanu vai bojāšanu, atlīdzināšanu;
Dzelzceļa administrāciju pretenzijas Īpašniekam par zaudējumu, kas tiek nodarīti sakarā ar vagona
neatbilstošo tehnisko stāvokli Īpašnieka vainas dēļ, atlīdzināšanu) regulēšana tiek veikta saskaņā ar
SMGS prasībām. Zaudējumu apmērs vagona vai tā daļu nozaudēšanas, bojāšanas gadījumā tiek
aprēķināts saskaņā ar “Citu valstu īpašuma kravas vagonu ekspluatācijas, uzskaites un lietošanas
norēķinu noteikumu” 2.16. un 4.15.p. prasībām.
11.2.SMGS lietoto terminu skaidrojums:
- privātvagona pieraksta dzelzceļš ir dzelzceļa administrācija, kas veic vagona
reģistrēšanu un uzskaiti;
- pieraksta līgums ir līgums par privātvagona reģistrēšanu un uzskaiti.
Pielikumā:
1.pielikums. Pieteikums par līguma noslēgšanu.
2.pielikums. Pieteikums par vagona pirmējo reģistrēšanu.
3.pielikums. Kravas vagona tehniskā pase (VU-4M veidlapa).
4.pielikums. Vagona tehniskās apskates akts.
5.pielikums. Pieteikums par vagona pārreģistrēšanu.
6.pielikums. Pieteikums par atļauju veikt vagona izmantošanas laika pagarināšanu.
7.pielikums. Pieteikums par vagona izmantošanas laika pagarināšanas reģistrēšanu.
8.pielikums. Pieteikums vagona modernizēšanas atļaujas saņemšanai.
9.pielikums. Pieteikuma par vagona modernizēšanas reģistrēšanu.
10.pielikums. Pieteikums par vagona noņemšanu no uzskaites.
11.pielikums. Akts par kravas vai pasažieru vagona pārnumurēšanu (VU-12).
12.pielikums. Akts par kravas vagona izslēgšanu no inventāra (VU-10M).

Valdes priekšsēdētājs

U.Magonis
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1.pielikums
(Pieteikumu noformē uz Īpašnieka veidlapas)
__.__.200__. Nr. ___________
Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskās vadības direktoram
PIETEIKUMS
par līgumu noslēgšanu
Sakarā ar to, ka savā īpašumā esam iegādājušies dzelzceļa vagonu un vēlamies to reģistrēt
kursēšanai kopējā publiski izmantojamā dzelzceļu tīklā, lūdzu noslēgt ar mums līgumu par
privātvagonu reģistrāciju un uzskaiti un līgumu par vagonu kārtējo atkabes remontu.
Līgumu parakstīs ________________________ pamatojoties uz ___________________.
Mūsu rekvizīti:

Pielikumā:
1. Uzņēmumu reģistra apliecības apliecināta kopija.
2. Dokumenta, kas apliecina, ka Īpašnieka rīcībā ir pievedceļi vagonu novietošanai, apliecināta
kopija.

Amats

(paraksts)

Izpildītājs un tālruņa numurs

(vārds, uzvārds)
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2.pielikums
(Pieteikumu noformē uz Īpašnieka veidlapas)

__.__.200__. Nr. ___________
Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskās vadības direktoram

PIETEIKUMS
par vagona pirmējo reģistrēšanu
Ar šo paziņojam, ka ____________________ (firmas Nosaukums) ar (bez) starpnieku
līdzdalību(as)iegādājās no ____________ (valsts) reģistrētā__________________ (bijušā Īpašnieka
nosaukums) dzelzceļa kravas vagonu(s) ___________________________ (daudzums ar cipariem
un vārdiem, vagonu tips).
Lūdzam veikt vagona pirmējo reģistrēšanu ADB, kā _______(īpašnieka firma) īpašumu
valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” ___________stacijā:

Nr.
p/k

Vagona
numurs

1.

/vagonu
numuri
matemātiskās
progresijas
kārtībā/

Tips un
modelis

Uzbūves
dati
/rūpnīcas
kods un
dd.mm.gg./

Pēdējais
kapitālais
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pēdējais
depo
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pārvadājamās
kravas veids
/nosaukums un
kods/

Piezīmes
/kursēšanas
poligons/
1- starp
valstīm,
2- starp
dz.adm.,
3 – pa LDZ.

Pielikumā:
1. Dokumenta, kas apstiprina īpašuma tiesības uz kravas vagonu, apliecināta kopija
(pirkšanas/pārdošanas līguma apliecināta kopija, pērkot vagonu ar starpnieku līdzdalību, visu
līgumu apliecinātās kopijas pārpirkšanas secībā, ka arī citi dokumenti).
2. Vagona pieņemšanas (nodošanas) akta apliecināta kopija (pērkot vagonu ar starpnieku
līdzdalību, visu aktu apliecinātās kopijas pārpirkšanas secībā).
3. Vagonbūves vai vagonu remonta uzņēmumu izsniegtās privātā vagona tehniskās pases
VU-4M apliecinātu kopiju (3.pielikums).
4. Kravas vagona tehniskā stāvokļa apskates akta (4.pielikums) oriģināls.
5. Jaunuzbūvētam vagonam – atbilstības sertifikāta, ko izsniegusi ES dalībvalstu
sertificēšanas institūcija, apliecināta kopija.
6. Jaunuzbūvētam specializētam vagonam, kurā pārvadās bīstamās kravas – sertifikāta,
kuru izsniedzis vagonbūves uzņēmums par vagona konstrukcijas un tehniskās uzbūves atbilstību
konkrētās bīstamās kravas pārvadājumu prasībām un atbilstības sertifikāta, ko izsniegusi ES
dalībvalstu sertificēšanas institūcija, apliecināta kopija;
7. Dzelzceļa administrācijas inventāra parka kravas vagona saņemšanas vai pirkšanas
gadījumā – akta VU-70 par kravas vagona nodošanu bilancē un dzelzceļa administrācijas rīkojuma
(lēmuma) par dzelzceļa inventārā parka vagona nodošanu vai pārdošanu, kā arī vagonu
pieņemšanas (nodošanas) akta apliecināta kopija;
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8. Tehniskā lēmuma par vagona izmantošanas termiņa pagarināšanu (ja tāds ir bijis)
apliecināta kopija;
9. Iepriekšējās pieraksta dzelzceļa administrācijas apstiprinājuma par vagona pārdošanu
citam īpašniekam apliecināta kopija.
10. Ritošā sastāva reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Jaunuzbūvētam vagonam –
pēc tā pirmējās reģistrēšanas ADB un numura ar astoņām zīmēm, kurš sākas ar ciparu “5”, un
Kārtības 3.4.punkta norādītas LDZ telegrammas saņemšanas Īpašniekam ir pienākums reģistrēt
dzelzceļa ritošo sastāvu LR Valsts dzelzceļa administrācijā (Rīgā, Riepnieku ielā 2) un pēc
dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas apliecības saņemšanas iesniegt tās apliecinātu kopiju LDZ
11. Reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments..

Amats

(paraksts)

Izpildītājs un tālruņa numurs

(vārds, uzvārds)
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3.pielikums
VU-4M
KRAVAS VAGONA TEHNISKĀ PASE
Nr.
Izgatavots rūpnīcā

Uzbūv.datums

Ieskaitīts

parkā

Reģistrēts ADB

/dd.mm.gggg./

Pazīme
Atbilde
1. Kopējie dati par vagonu
Tara (tonnas ar desmitdaļām)
Kravnesība (t)
Garums ar sakabēm
Gabarīts: (T; Tpr; 1-T;Tc; 1-VM;
0-VM;02-VM; 03-VM)
Virsbūves apdares materiāls (koks,
metāls, kombinēts)

Kods

Tips
Modelis

Pazīme
Rokas bremze (bremžu laukumā,
stāvēšanas, neiekārtots)
Automātiskās sakabes tips
SA-3M)

Atbilde

(SA-3;

Buferu uzstādīšanas iespējamība (jā/
nē)
III. Vagona atsevišķu daļu raksturojums
Ratiņi (2-asu: CNII-H3; MT-50;UVZ;
M-44; 3-asu;...)

II. Vagona iekārta
Gaisa sadalītāja tips (N 48300;270;...)
Sviru pārvada autoregulators
(N536-M; 574-B, neiekārtots...)

Rullīšu gultņi (ir, nav)
Nostiprināšanas sijas zem grīdas
(ir/nav)

Sviru pārvads pārbūvēts pēc
kompozīcijas kluču tipa (jā/nē)

Katla kalibrs
Noliešanas ierīce (ir, nav)
Rāmis (ir, nav)
Katla konstrukcija (ar slīpumu, bez
slīpuma)

Autorežīms (N 265, neiekārtots)

Pazīme
Atbilde
Pazīme
IV. Izmaksas rādītāji
V. Ziņas par remontu
Vagonu sākotnējā vai atjaunošanas vērtība
kapitālā
Iepriekšējā
Nolietošanās summa uz __.__.20__.
Depo
Modernizācijas izdevumi
kapitālā
Uz kapitālieguldījumu rēķina
Uz kapitālā remonta Pēdējā
depo
rēķina
Pēdēja depo, remonta rūpnīcas kods
Pēdējā kapitālā remonta izmaksa pēc
cenrāža bez modernizācijas
Modernizācijas projekta N
Vecais Nr. (norādāms pēc
pārnumurēšanas)
Pasi sastādīja

dz.
(paraksts , zīmogs)

Kods

depo

(datums)

Atbilde
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4.pielikums
VAGONA TEHNISKĀS APSKATES AKTS
(Apskates vieta, apskates datums)
Par ______(īpašnieka firma) īpašuma kravas vagona tehnisko apskati Latvijas dzelzceļa
____________ (stacijas nosaukums) stacijā.
Vagona apskati veica komisija šādā sastāvā: (amati, vārdi, uzvārdi)
Tehniskais raksturojums:
1. Astoņzīmju numurs, kurš sākas ar ciparu “5”
(ja vairāk nekā viens vagons, tad to numuri matemātiskās progresijas kārtībā)
2. Inventārais vai rūpnīcas numurs
3. Vagona tips
4. Vagona modelis
5. Pārvadājamās kravas kods
6. Pārvadājamās kravas nosaukums
7. Uzbūves rūpnīcas kods
,datums, mēnesis, gads
8. Asu skaits
9. Kravnesība (tonnās)
10. Taras masa (tonnās)
11. Vagona garums ar autosakabēm (mm)
12. Pārejas laukums ( ir, nav)
13. Ratiņu tips
14. Roku bremzes esamība
15. Riteņpāru tips
16. Slāpētājaparāta tips
17. Gaisa sadalītāja tips
18. Katla pēdējās pārbaudes dati ( kas un kad to veica)
19. Pēdējais depo remonta dati ( kas un kad to veica)
20. Pēdējais kapitālais remonta dati ( kas un kad to veica)
.
21. Atzīme par pēdējās vagona tehniskās apskates datiem ( kas un kad veica apskati)
22. Tehniskais lēmums par izmantošanas laika pagarināšanu (datums, mēnesis, gads)
23. Nomnieks
24. Nomnieka pieraksta stacija
25. Nomas termiņš (datums, mēnesis, gads)
26. Modernizācija (modernizācijas kods)
.
26a. Rūpnīca
26b. Datums, mēnesis, gads
.
.
26c. Tehniskie noteikumi
Komisijas slēdziens par vagonu tehnisko stāvokli:
Apskatītie vagoni, ___ vienības tehniski un kravu iekraušanai darbderīgi, atbilst TEN
prasībām un var izbraukt kopējā publiski izmantojamā dzelzceļu tīklā ar noteikto ātrumu.
Komisijas locekļi:
VTAP priekšnieks
(vārds, uzvārds)
________ stacijas priekšnieks
(vārds, uzvārds)
Īpašnieka pārstāvis
(vārds, uzvārds)
*Paraksti jāapliecina ar zīmogiem.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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5.pielikums
(Pieteikumu noformē uz Īpašnieka veidlapas)
__.__.200__. Nr. ___________
Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskās vadības direktoram
PIETEIKUMS
par vagona pārreģistrēšanu
Lūdzam veikt šādu mūsu īpašumā esošo kravas vagonu pārreģistrēšanu ADB:

Nr.
p/k

Vagona
numurs

1.

/vagonu
numuri
matemātiskās
progresijas
kārtībā/

Uzbūves
dati
/rūpnīcas
kods un
dd.mm.gg./

Tips un
modelis

Pēdējais
kapitālais
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pēdējais
depo
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pārvadājamās
kravas veids
/nosaukums un
kods/

Piezīmes
/kursēšanas
poligons/
1- starp
valstīm,
2- starp
dz.adm.,
3 – pa LDZ.

Pielikumā:
1. Vagonbūves vai vagonu remonta uzņēmumu izsniegtās privātā vagona tehniskās pases VU-4M
apliecinātu kopiju (3.pielikums).
2. Kravas vagona tehniskā stāvokļa apskates akta (4.pielikums) oriģināls.
3. Reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments.
Amats

(paraksts)

Izpildītājs un tālruņa numurs

(vārds, uzvārds)
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6.pielikums
(Pieteikumu noformē uz Īpašnieka veidlapas)
__.__.200__. Nr. ___________
Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskās vadības direktoram
PIETEIKUMS
par atļauju veikt vagona izmantošanas laika pagarināšanu
Lūdzam atļauju veikt darbus kravas vagona izmantošanas laika pagarināšanai
(norādīt veidu:

šādam mūsu īpašuma vagonam:
tehniskā diagnostika vai kapitālais remonts ar izmantojamā laika pagarināšanu (KRP)

Nr.
p/k

Vagona
numurs

1.

/vagonu
numuri
matemātis
kās
progresijas
kārtībā/

Tips un
modelis

Uzbūves
dati
/rūpnīcas
kods un
dd.mm.gg./

Pēdējais
kapitālais
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pēdējais
depo
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pārvadājamās
kravas veids
/nosaukums
un kods/

Piezīmes
/kursēšanas
poligons/
1- starp
valstīm,
2- starp
dz.adm.,
3 – pa LDZ.

Kravas vagona apsekošanu
(norādīt veidu: tehniskā
diagnostika vai kapitālais remonts ar izmantojamā laika pagarināšanu (KRP) veiks un jauno vagona
šādam mūsu īpašuma vagonam:
izmantošanas laiku noteiks
.*)
(testēšanas iestādījuma, uzņēmuma nosaukums, adrese)

Kravas vagona remontu saskaņā ar tehnisko lēmumu vai vagons TN veiks
.
( vagonu remonta uzņēmuma nosaukums)

Amats

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs un tālruņa numurs

*)Vagona tehniskās diagnosticēšanas darbus ar mērķi noteikt vagona izmantošanas laika pagarināšanu ir
tiesīga veikt sarakstā, kas ir 18.05.2006. Padomes dzelzceļa administrāciju pilnvaroto vagonu saimniecību speciālistu
sēdē pieņemtā “Nolikuma par to dalībvalstu kravas un refrižeratoru vagonu izmantošanas laika pagarināšanu, kas

13
noslēguši vienošanos par kravas un refrižeratoru vagonu kopīgu izmantošanu starptautiskajā satiksmē” 1.pielikuma
1.tabulā, iekļauta neatkarīgā institūcija.
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7.pielikums
(Pieteikumu noformē uz Īpašnieka veidlapas)
__.__.200__. Nr. ___________
Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskās vadības direktoram
PIETEIKUMS
par vagona izmantošanas laika pagarināšanas reģistrēšanu
Lūdzam veikt kravas vagona izmantošanas laika pagarināšanas reģistrēšanu ADB šādam
mūsu īpašuma vagonam:
Nr.
p/k

Vagona
numurs

1.

/vagonu
numuri
matemātiskās
progresijas
kārtībā/

Tips un
modelis

Pārvadājamās
kravas veids
/nosaukums un
kods/

Pēdējais
kapitālais
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pēdējais
depo
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Izmantošanas
laika
pagarināšanas
termiņš
/līdz mm.gggg./

Piezīmes
/kursēšanas
poligons/
1- starp
valstīm,
2- starp
dz.adm.,
3 - pa LDZ.

Pielikumā:
1. Akta par kravas vagonu modernizācijas un remonta darbu veikšanu oriģināls.
2. Vagona tehniskās pases apliecināta kopija.*)
3. Reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments.

Amats

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs un tālruņa numurs

*) Vagona tehniskās pases apliecināta kopija jāsniedz tikai tai gadījumā, ja vagona tehniskais raksturojums ir
mainījies.
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8.pielikums
(Pieteikumu noformē uz Īpašnieka veidlapas)
__.__.200__. Nr. ___________
Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskās vadības direktoram
PIETEIKUMS
vagona modernizēšanas atļaujas saņemšanai
Lūdzam atļauju veikt vagona modernizēšanu saskaņā ar projekta
(Nr. un nosaukums) nosacījumiem šādam mūsu īpašuma vagonam:

Nr.
p/k

Vagona
numurs

1.

/vagonu
numuri
matemātiskās
progresijas
kārtībā/

Esošais
vagona
tips un
modelis

Uzbūves
dati
/rūpnīcas
kods un
dd.mm.gg./

Pēdējais
kapitālais
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pēdējais
depo
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pārvadājamās
kravas veids
/nosaukums un
kods/

Kravas vagona modernizēšanas darbus saskaņā ar projekta
(Nr. un nosaukums) nosacījumiem veiks
remonta uzņēmuma nosaukums, adrese)

Amats

Izpildītājs un tālruņa numurs

(paraksts)

Modernizētā
vagona tips un
modelis

(vagonu

(vārds, uzvārds)
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9.pielikums
(Pieteikumu noformē uz Īpašnieka veidlapas)
__.__.200__. Nr. ___________
Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskās vadības direktoram

PIETEIKUMS
par vagona modernizēšanas reģistrēšanu
Lūdzam veikt vagona modernizācijas reģistrēšanu un piešķirt jaunu numuru šādam mūsu
īpašuma vagonam:

Nr.
p/k

Vagona
numurs

1.

/vagonu
numuri
matemātiskās
progresijas
kārtībā/

Bijušais
vagona
tips un
modelis

Uzbūves
dati
/rūpnīcas
kods un
dd.mm.gg./

Pēdējais
depo vai
kapitālais
remonts
/uzņēmuma
kods
dd.mm.gg./

Pārvadājamās
kravas veids
/nosaukums un
kods/

Projekts
/numurs un
kods/

Modernizētā
vagona tips un
modelis

Pielikumā:
1. Vagona jaunās tehniskās pases, kurā ir uzrādīts vagona vecais numurs, bet jaunais tehniskais
raksturojums, apliecināta kopija.
2. Akta par kravas vagonu modernizācijas un remonta darbu veikšanu (VU-48) oriģināls.
3. Kravas vagona tehniskā stāvokļa apskates akta oriģināls.
4. Reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments.

Amats

Izpildītājs un tālruņa numurs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)
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10.pielikums
(Pieteikumu noformē uz Īpašnieka veidlapas)
__.__.200__. Nr. ___________
Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskās vadības direktoram
PIETEIKUMS
par vagona noņemšanu no uzskaites
Lūdzam veikt vagona noņemšanu no uzskaites valsts a/s “Latvijas dzelzceļa”
___________stacijā.
Nr.
p/k

1.

Vagona
numurs
/vagonu
numuri
matemātiskās
progresijas
kārtībā/

Tips un modelis

Izslēgšanas iemesls

Pielikumā:
1.Akts par kravas vagona izslēgšanu no inventāra 2 eksemplāri – uz ___ lapām.
2. Reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments.
Amats

(paraksts)

Izpildītājs un tālruņa numurs

(vārds, uzvārds)

18

11.pielikums
Forma VU-12
(jāsastāda 3 eksemplāros)

___________________
(vagonu depo vai VTAP)
A K T S Nr ._________
par kravas vai pasažieru vagonu pārnumurēšanu
Sastādīts ____g. ___ _________ pēc ___.___.200__. VU-10 akta Nr._____ pamatojuma, sakarā ar
“Privāto kravas vagonu ekspluatācijas un uzskaites noteikumu” 5.3., 7.4.punkta prasībām
vagona Nr. ___________ , veids _____________ pēdējais remonts izpildīts ________________
piederība _____________________________________________________________________
pārnumurēts uz Nr. __________ piederība ___________________________________________.
Vagonam aizkrāsots vecais numurs un piederības zīmes un uzzīmēts jauns Nr. ________ un
piederības zīmes _____________________________________________________________
Stacijas priekšnieks
VD vai VTAP priekšnieks
Vagona īpašnieka pārstāvis
* paraksti jāapliecina ar spiedogu
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12.pielikums
Forma VU-10M
(jāsastāda 4 eksemplāros)

A K T S Nr.
par kravas vagona Nr.
Sastādīts _____ gada __._________

izslēgšanu no inventāra
Rīga, Šķirotavas stacijā

/sastādīšanas vieta/

Komisija šādā sastāvā:
/amats/

/V.Uzvārds/

/amats/

/V.Uzvārds/

/amats/

/V.Uzvārds/

Veica vagona Nr.

(

) apskati, lai nolemtu, vai ir nepieciešams to izslēgt

no inventāra
Vagons pieder

,atrodas

stacijā

Vagona modelis

,vagona tips

.

Uzbūvēts

, bāze

,

, autosakabes tips

.

ratiņa tips

, bremzes Nr.

Pēdējais kapitālais remonts veikts
Pēdējais depo remonts veikts
Apskates laikā atklāti šādi bojājumi
Vagonu mezglu nosaukumi

Defektu un bojājumu īss apraksts

Nesošā sija
Sānu sija
Pulkas sija
Gala sija
Starpsija
Virsbūve (koka, metāla,
kombinētā)
Ritošās daļas
Autosakabes ierīce
Autobremzes
Sākuma vērtība

Atlikusī vērtība
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Pēc komisijas slēdziena vagons saskaņā ar
jāizslēdz no inventāra.
Rezultātu aprēķins no vagona likvidācijas
Izdevumi, kas saistīti ar vagona
pacelšanu un izjaukšanu

Rezerves daļu un materiālu izmaksas
(bez riteņpāru vērtības) noņemot no
vagona izjaukšanas laika

Noņemto no vagona izjaukšanas
laika riteņpāru izmaksas

Slēdziens:

/paraksts/

/V.Uzvārds/

/paraksts/

/V.Uzvārds/

/paraksts/

/V.Uzvārds/

